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Anotace
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ODS, ČSSD a KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mezi lety
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rozdělena na tři hlavní části. V první části představují úvodní náležitosti, teoretický
východiska a metodologie. V druhé části dochází k teoretickému seznámení s politickými
stranami, jejich programy a kódováním. Poslední pasáž se věnuje analytické části a
závěrečnému souhrnu. Datovým zdrojem byly volební programy, které na základě
kvalitativní obsahové analýzy byly otevřeným kódováním rozebrány a následně došlo
k hledání jednotlivých vztahů a vazeb, zejména pomoci vytvořených tabulek.
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1. Úvod
Téma bakalářské práce je Vzdělávací politika v politických programech. Konkrétní
zaměření se bude týkat volebních programů do PS PČR subjektů ODS, ČSSD a KDU-ČSL od
roku 1992.
Vzdělávací politika je klíčovou politikou z pohledu prosperity jedince a státu. Systém
vzdělávání přináší mnohá úskalí, která se snaží politické subjekty vyřešit. Skrz několik
forem institucí a principů vzniká mnoho funkcí, mj. výchova a vzdělávání, které se odráží
na celkovém stavu společnosti. Z těchto důvodů je nutné brát na zřetel, jak politické
strany vynakládají s výkonnou a zákonodárnou mocí vůči této veřejné politice, přičemž
základní stanoviska a řešení problematických prvků politiky představují právě ve volebních
programech.
Z roviny čtyř typů politických programů jsem si vybral volební program (Olzog a Liese
1993, cit. dle Hlouška a Kopečka, 2010 s. 21). Moje bakalářská práce se bude zabývat
komparací a analýzou, zejména obsahovou, politických programů pro volby do PS PČR
stran ODS, ČSSD a KDU - ČSL od roku 1992 s důrazem na konkrétní prvky vzdělávací
politiky jako praktické činnosti – reálné tvorby (Veselý 2006, s. 8).
Politické programy jsou komunikačním prostředkem mezi těmito subjekty a jejich voliči.
Z programů lze vyčíst ideologický směr a stranické priority. V předvolebních kampaních
nabízejí skrz volební programy konkrétní alternativy, jakými způsoby by šlo daných cílů
dosáhnout. Z mého pohledu je volební program ještě o něco konkrétnější a důležitější než
třeba program stranický, jelikož jejich volební programy jsou odrazem politických a
společenských nálada a témat, a proto je zajímavé, jak se politické programy časem
vyvíjely. Volební program představuje v daném období slib a zároveň pakt mezi politickým
subjektem a elektorátem.
Vzhledem k historické a současné důležité roli těchto tří subjektů (počet účastí ve vládě:
ODS 5x, ČSSD 5x a KDU – ČSL 8x; vítězství ve volbách do PS PČR: ODS 3x, ČSSD 4x a KDU –
ČSL 0x) a jejich dominantnímu cyklickému vládnímu působení se domnívám, že analytický
pohled na vzdělávací politiku v programech ODS, ČSSD a KDU - ČSL, její marketingovou
sílu, uskutečnitelnost a různě se vyvíjející trendy jednotlivých aspektů vzdělávací politiky,
je z retrospektivního pohledu významné pro validitu a důvěru v politické strany. Samotný
politický program je totiž vhodný indikátor pro měření různých aspektů politického
působení stran. S nadsázkou řečeno si myslím, že v případě kvalitně zpracované analýzy
volebních
programů,
by
tato
práce
mohla
zajímat
dané
subjekty.
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2. Struktura práce
Bakalářská práci budu strukturovat na tři základní části. První část bude obsahovat úvod a
další úvodní a základní / formální vytyčení. Dojde ke stručnému seznámení se vzdělávací
politikou a volebními programy politických stran.
V druhé, teoretické, části se zaměřím na práci s politickými, respektive volebními, programy
a dalšími potřebnými zdroji. Představím všechny potřebné programy, zejména tedy jejich
složku vzdělávací politiky, teoretické vztahy a koncepty. Následně provedu rozbor programů
a uvedu četnost konkrétních bodů.
Třetí část, praktická, se bude zaobírat rozborem a analýzou výsledků z volebních programů
z předešlé části. Hlavním nástrojem jsou tabulky dat.

3. Cíle a otázky
3.1.

Cíle práce

Cílem bakalářské práce je pospat roli vzdělávání a jednotlivých témat vzdělávací politik v
politických programech pro volby do PS PČR ODS, ČSSD a KDU - ČSL od roku 1992 se
zaměřením na klíčové prvky vzdělávací politiky a rozdíly, pomocí komparace, v rozdílném
pojetí všech tří stran. Práce zejména si klade za cíl zjistit, jaké byly konkrétní trendy
vzdělávací politiky v programech těchto tří subjektů před volbami do PS PČR. Každá politika
prošla rozdílným vývojem, samozřejmostí je i ideové pojetí politických stran – proto
pokládám za důležité zjistit, jak strany reagovaly na společenskou poptávku, jak strany
prezentovaly svoje programové body a jakým způsobem byly konzistentní či měnily
v následujících volbách svoje postoje.

3.2.

Výzkumné otázky
1. Jak vypadají volební programy stran ODS, ČSSD a KDU-ČSL v oblasti vzdělávací
politiky?
2. Jak se měnily časové trendy témat vzdělávací politiky ve volebních programech
pro volby do PS PČR ODS, ČSSD a KDU-ČSL v letech 1992–2017?
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3. Jaké byly klíčové rozdíly v pojetí témat vzdělávací politiky ve volebních
programech mezi ODS, ČSSD a KDU – ČSL v letech 1992-2017?

4. Přehled stavu poznání
Svobodná volba, konkurence politických subjektů a politický marketing byly v 90.
porevolučních letech pro český elektorát nové pojmy. Nová práva a možnosti otevřely po
mnoha desítkách let dosud neprobádané příležitosti, se kterými se musely strany vypořádat.
Vznikl prostor, ve kterém se vytvořil systém nabídky a poptávky, a politický program se stal
klíčovým prvkem k zisku potřebných voličů. Volební trh zapříčinil soutěž politických stran o
voliče a každá z nich se snaží sestavit takový program, aby oslovil co nejvíce voličů.
Dle Veselého a Nekoly, konflikty politických stran, z nichž pramení jejich neefektivnost a
negativní obraz ve společnosti, mají prvotní příčinu již v tvorbě vizí jednotlivých subjektů,
které jsou následně promítnuty do politických programů (Veselý a Nekola 2007, s. 146).
Politické programy představují pro moji práci základní a klíčový soubor dat, ze kterých plynou
teoretická ukotvení v rámci ideového spektra (pravice a levice), vlády a opozice a z toho
plynoucí pojetí jednotlivých vizí a politik. Politické programy reagují na poptávku voličů, na
jejíž základě jsou programy vytvořeny – proto je i tento teoretický vztah důležitý. Cílem
politické komunikace směrem k voličům je ovlivnit individuální, respektive skupinové postoje
lidí, které jsou pro realizaci cílů klíčové. (Štedroň 2013, s. 19)
Co se týče klíčového faktoru upoutání pozornosti, při pohledu do programů, např., ODS, je
vidno, jak moc se textová a grafická forma vyvíjela. Nutností je samozřejmě brát v potaz
kontext doby, kdy výpočetní technologie a marketingové nástroje nedosahovaly takových
možností jako dnes. Moderní trend volebních programů je v jejich prezentaci
prostřednictvím malých letáků, které bývají velmi pestré a obsahují klíčová úderná hesla.
První volební program byl psaný fádním a neúderným stylem. V roce 1998 došlo
k přehlednější struktuře formátování a rozvržení textu, avšak zlom podoby programů přišel
až v roce 2002. Volební programy od tohoto roku působí mnohem přehledněji, jsou plná
úderných a stručných hesel a svým grafickým pojetím dokáže zaujmout. Program z roku 2006
pomohl ODS k rekordnímu vítězství ve volbách do PS PČR – 35,38%.
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U ČSSD a KDU – ČSL programy procházely prakticky stejným vývojem, nutno podotknout, že
volební program do PS PČR ČSSD z roku 1992 a 1996 je z mého pohledu asi nejhůře záživný a
zpracovaný, doslova psanou formou připomíná knihu.

5. Teoretická východiska
5.1.

Definice klíčových pojmů

V této kapitole představuji základní pojmy týkající se bakalářské práce. Jedná se o vzdělávací
politiku, politickou stranu, volební program a volby do PSP ČR.
5.1.1.

Vzdělávací politika

Vzdělávací politika, jakožto jedna z nejdůležitějších veřejných politik, představuje několik
možných definic. Arnošt Veselý považuje vzdělávací politiku jako souhrn pravidel, norem a
praktik, které, dle autora, ovlivňují jednání jednotlivců a institucí v oblasti vzdělávání.
(Veselý, 2006 str.8 cit. dle Veselého, Kohoutka a kolektivu, 2015, s. 18)
Les Bell a Howard Stevenson popisují vzdělávací politiku jako velmi zpolitizovaný proces. Stát
řídí, pod vlivem socio-historického a ekonomického kontextu, vzdělávací politiku a
organizovaně tím naplňuje své potřeby. Z jejich pohledu je důležité, aby pracovníci
vzdělávacích institutů rozuměli politickému nastavení. (Bell a Stevenson 2006, str. 7-10)
5.1.2.

Politická strana

Italský politolog Giovanni Sartori popisuje politickou stranu jako subjekt, respektive
politickou skupinu, který se oficiálně prezentuje do voleb a je schopen sestavit listinu
kandidátů do veřejných funkcí. (Hofmeister a Grabow 2011, str. 11)
Dle autorů musí mít politická strana politické cíle. Strana je sdružení občanů s daným
minimálním počtem členů, musí prokazovat vůli zastupovat občany ve volbách a musí být
nezávislá. Pro politickou stranu je taktéž nutno vystupovat na veřejnosti a v mediálním
prostoru a musí nést odpovědnost za svoje činy. (Hofmeister a Grabow 2011, str. 12)
V České republice má registrování politických subjektů na starost Ministerstvo vnitra ČR
v souladu se zákonem (424/1991 Sb.) Zapotřebí jsou minimálně tři zakladatelé a petice
jednoho tisíce občanů České republiky. (Vodička a Cabada 2007, str. 207-208)

5.1.3.

Volební program

Volební program je soubor hodnot a idejí, které politický subjekt zastává a prezentuje před
volbami. Program úzce souvisí s politickým marketingem, jelikož politická strana reaguje na
poptávku a potřebu voličů.
12

Programy politických stran jsou nositelem důležitých informací o ideologickém profilu strany,
ale také o navrhovaných politikách, které chce strana prostřednictvím podpory voličů ve
volbách prosadit. Jejich úlohou je určení společných postojů a cílů, které mají být
prostřednictvím voleb uvedeny do praxe a na jejichž základě můžeme zhodnotit, jakým
směrem by se mohla společnost v následujícím období vyvíjet. (Balík 2010, str. 69)
Dle Šaradína mají volební programy několik funkcí. První funkce je integrační, jelikož si volič
vybírá na základě jemu nejbližší ideje. Druhou funkcí je dezintegrační, v jejíž rámci se
politická strana vymezuje vůči ostatním subjektům a snaží se od nich odlišit. Třetí funkcí je
idea, kterou si tvoří pozadí pro možné jednání. (Šaradín aspol. 2002, str.7)
5.1.4.

Volby do Poslanecké sněmovny ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky definuje Ústava ČR (Hlava
druhá, Moc zákonodárná) a Zákon 247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
Ústava stanovuje základní podmínky voleb. Počet poslanců je 200 a jsou voleni na 4 roky
(Ústava ČR, čl. 16) V článku 17 stanovuje termíny a lhůty vypsání voleb. Článek 18 určuje
volební práva, které musí být všeobecné, rovné a přímé. (Ústava ČR, čl. 18)
Aktivní volební právo mají všichni občané ČR od 18 let. Pasivní volební právo se týká občanů
starších 21 let. (Ústava ČR, čl. 19)
Ústava až do článku číslo 53 vytyčuje práva poslanců, jejich funkce a možnosti konání funkce,
zatímco zákon 247/1995 Sb. rozšiřuje ústavní body. Zaměřuje se na konkrétní časy voleb,
voličské seznamy, funkce státních institucí, financování kampaní nebo voličské místnosti.

5.2.

Ukotvení v trojdimenzionálním pojetí politiky

V rámci veřejněpolitického ukotvení v trojdimenzionálním pojetí politiky je třeba pracovat se
třemi složkami vnímání politických dimenzí. Zatímco v českém jazyce existuje pro politiku
jediný termín, již zmiňovaná politika, v anglickém jazyce se využívá tří prvků, které
konkrétněji definují politické procesy. Pojem polity zastřešuje institucionální a normatiní
rámec politiky, určuje jakési „pravidla hry“. Druhým z termínů je politics, jenž obsahuje
procesuální rámec politiky, ve kterém se odehrává střet aktérů. Posledním pojmem je policy,
se kterou se v rámci analýz veřejné politiky setkáváme nejčastěji. Policy určuje obsahovou
složku politiky a její výsledek. (Dočekalová aspol. 2009, str. 58)
Z pohledu volebních programů dimenze polity obsahuje Ústavu ČR, Volební zákon, Zákon o
volbách do parlamentu a ostatní institucionální rámce, které umožňují politickým subjektům
13

kandidovat ve volbách a vést kampaň. Politics představuje samotnou tvorbu a střet aktérů,
tj. vnitrostranická jednání o programových bodech na základě stranických priorit a poptávky
voličů. Policy je celkový výsledek – finální podoba volebního programu.

5.3.

Teorie racionální volby

Teorie racionální volby vycházející z ekonomie je z politologického hlediska popisována jako
teorie, v rámci které, stejně jak v ekonomii, se aktéři chovají tak, aby při co nejmenší investici
dosáhli co největšího zisku. Racionální kampaň má za cíl přitáhnout pozornost voličů a médií,
je nutné racionálně argumentovat a jevit se jako nejlepší možná alternativa v rámci volební
soutěže politických stran. (Kubáček 2012, str. 67)
V návaznosti na J. Schumpetera a jeho úvahy o demokracii vycházel Downs ve svém pojetí
umísťování stranických nabídek z teorie racionální volby. Podle ní se politické strany chovají
podobně jako obchodní společnosti, které soutěží o přilákání co největšího počtu zákazníků
(voličů) tak, aby vyhrály volby a sestavily vládu (Savigny 2008 citovaný Kožušníkovou 2012,
str.12). Tato úvaha dokazuje, že volební program je politický marketingový a PR produkt.

6. Data a metody
6.1.

Výběr dat

Základní data pro bakalářskou práci představují už několikrát zmiňované volební programy.
Jedná se o základní a hlavní datový soubor určený k mojí bakalářské práci. Vybrány jsou
všechny programy do voleb do Poslanecké sněmovny ČR od roku 1992 do roku 2017 stran
ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Z daných volebních programu pracuji s informacemi o vzdělávací
politice, které se z drtivé většiny nachází v kapitolách jí věnována, často pod názvy školská
politika, školství, vzdělávání nebo vzdělávací politika. Programové body týkající se vzdělávací
politiky se nachází i v jiných kapitolách, např. zaměřené na sociální nebo hospodářskou
politiku, avšak jedná se o ojedinělé výjimky.

6.2.

Sběr dat

Sběr dat probíhal nashromážděním všech 24 volebních programů. Všechny strany mají své
programy zveřejněné na stranických webových portálech. Následovalo detailní pročtení
programů a vytvoření konspektů programových bodů vzdělávací politiky, abych mohl lépe a
přehledněji s informacemi pracovat.
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6.3.

Zpracování dat a metody

Bakalářská práce bude tvořena smíšeným designem, v němž dojde ke komparaci politických
programů ODS, ČSSD a KDU – ČSL, a analýze klíčových dokumentů a dat týkajících se
vzdělávací politiky.
Prvním tvůrčím krokem bylo pomocí kvantitativní obsahové analýzy (kódování) roztřídit
jednotlivé prvky vzdělávací politiky. Je třeba pochopit, že se volební programy jednotlivě
vyvíjely, a to jak z pohledu změny autorů, moderních forem programů nebo samotného
obsahu. Text byl podroben kvalitativní obsahové analýze. Automaticky jsem vyňal
programové body zabývající se vědou, sportem, volnočasovými aktivitami a dalšími
přidruženými oblastmi. Taktéž jsem se nezabýval historickými souvislostmi.
Z potřebných programových bodů jsem pomocí zakotvené teorievytvořil konspekty, v nichž
jsem ke každému bodu či informaci připsal potřebný kód, následně jsem vytvořené kódy
přepsal do tabulek, aby vzniknul efektivní přehled a mohl jsem hledat jednotlivé vztahy a
vazby.
Klaus Krippendorf popisuje obsahovou analýzu jako jednu z nejdůležitějších výzkumných
technik, obsahová analýza zobrazuje data jako reprezentaci textů, obrázků a výrazů, které
jsou vytvořeny k tomu, aby byly viděny, přečteny, interpretovány a systematicky působily na
jejich významy, a proto je třeba je analyzovat s ohledem na tato použití. (Krippendorf 2013,
str. 9)
Cílem kvalitativní obsahové analýzy je podat ucelený a hloubkový obraz analyzovaných textů.
V případě její realizace se jedná o subjektivní interpretaci obsahu textových dat
prostřednictvím systematického procesu kódování a identifikování témat nebo vzorů. (Hájek
2014, str. 63)

6.4.

Praktická ukázka kódování a seznámení s kategoriemi

Jako oporu při kódování jsem využil učebnici Kvalitativní analýzy textů: čtyři přístupy
(Řiháček aspol. 2013, str. 44-74).
Tvorba kódů byla pojata otevřeným kódováním. „Jejím cílem je konceptualizovat naše data,
tj. postupně vytvořit pojmy, které zachycují „esenci“ konkrétních analyzovaných událostí či
jevů. Vytváříme pojmy, které jsou induktivně zakotveny v datech, ale samy o sobě mají
abstraktní povahu, protože vyjadřují myšlenku, princip či zkušenost, platnou napříč různými
událostmi či situacemi.“ (Řiháček aspol. 2013, str. 48)
Každý kód byl přiřazen k jedné, maximálně ke dvěma kategoriím. Názvy kategorií se můžou
zdát zavádějící, nicméně pro moji potřebu dostatečně splnily účel. Kategorií jsem vytvořil
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patnáct. Jedná se o výuku, přístup k pedagogům, efektivní přístup k informacím, řízení
vzdělávací politiky, integrace, ostatní vzdělávací instituce, financování, role rodiny, mateřské
školy, učňovství, celoživotní vzdělávání, idea, vysoké školy, gymnázia / střední školy a
základní školy.
Kategorie výuka obsahuje veškeré konkrétní body se zaměřením na výuky, např. zavádění
cizích jazyků mezi předměty nebo uměleckých předmětů. Přístup k pedagogům obsahuje
zvyšování mezd, pedagogický kodex nebo školení učitelů. Efektivní přístup k informacím je
drobnější kategorie, která pokrývá přístup k informacím studentů či rodičů. Řízení vzdělávací
politiky zahrnuje politické kroky, zejména reformy školství. Integrace se zaměřuje na
integraci studentů ze sociálně slabších poměrů, národnostních menšin a handicapovaných.
Ostatní vzdělávací instituce znamenají církevní nebo umělecké školy. Financování souvisí
s veškerým financováním školství. Role rodiny se týká čistě vztahu rodiny se studentem nebo
vzdělávací institucí. Mateřské školy obsahují body čistě o MŠ, zejména navyšování kapacit
školek. Učňovství se zaměřuje na učiliště, např. zvyšování prestiže nebo propojení se
soukromými firmami. Celoživotní vzdělávání je kategorie, která se zabývá tímto typem
vzdělávání, a to zejména jeho podporou. Idea znamená myšlenku nebo obecné cíle školství,
např. zvyšování kvality. Vysoké, gymnázia + střední školy a základní školy obsahují náležitostí
daných škol, fungování zaměstnanců a studentů a vnitřní fungování.
Každá kategorie má přiřazenou barvu, nicméně v ukázce tyto barvy využívat nevyužívám.
V celkovém souhrnu mi vzniklo v programech KDU-ČSL 207 kódů, v programech ČSSD 140
kódů a v programech ODS 161 kódů.

Celkový podíl kódů ve volebních programech
161

207

ODS
ČSSD
KDU-ČSL

140

Graf č.1, Zdroj: Autor
ODS – Občanská demokratická strana, ČSSD - Česká strana sociálně demokratická, KDU-ČSL - Křesťanská a
demokratická unie – Československá strana lidová

6.4.1.

Praktická ukázka
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Jak již bylo řečeno, inspiroval jsem se pro tvorbu kódů učebnicí Kvalitativní analýzy textů:
čtyři přístupy (Řiháček aspol. 2013, str. 44-74).
V první fázi došlo k otevřenému kódování. Jako příklad jsem si zvolil bod z programu ODS
z roku 2013.
„Dostupné předškolní vzdělávání
Budeme usilovat o to, aby byl dostatek míst ve školkách. Podporujeme také alternativní
formy péče o děti, jako jsou firemní školky nebo dětské skupiny, které budou vhodné
především tam, kde je nedostatek klasických mateřských školek.“ (program ODS 2013, str.
17)
Dle postupu ze strany 48. jsem k danému příkladu přidal shrnující pojem. Povaha většiny
volebních programů je taková, že zachycující pojem je zvýrazněn nad konkrétními
programovými návrh strany, tudíž jsem si zde vyznačil „dostupné předškolní vzdělávání“.
Jedná se o kód, který shrnuje myšlenku znázorněného příkladu.
Další krok byl spojit tento kód s ostatními přidruženými pojmy. Nabízí se vytvoření konceptů
mateřské školky a alternativní formy péče o děti. V tabulce mi takto vzniklo přes 80 různých
konceptů, a jak je psáno na stranách 49-50, není možné s tolika koncepty pracovat.
Ke každému konceptu jsem si utvořil stručné poznámky, aby mohlo dojít k další fázi, tj.
axiálnímu kódování. Z mého pohledu se jedná o nejtěžší fázi, jelikož se zde hledají vztahy
mezi koncepty, které se následně sloučí do kategorií. Koncepty „mateřské školky“ a
„alternativní formy péče o děti“ jsou stále v hierarchii nad kódem „dostupné předškolní
vzdělávání“.
Vzhledem k velké pestrosti a jedinečnosti kódů a konceptů bylo potřeba dané koncepty
sloučit do jedné kategorie. Většina kódů se objevila ve všech programech jen jednou,
maximálně v nižších řádech jednotek. V rámci selektivního kódování jsem slučoval koncepty
v jednu tématickou kategorii. Dva již zmiňované koncepty jsem přidal k ostatním podobným
konceptům a vytvořil jsem jednu kategorii. V tomto případě se nabízí kategorie „předškolní
vzdělávání“, která zahrnuje veškeré koncepty a kódy související s předškolním vzděláváním.
Pro moji práci mi ovšem lépe posloužila kategorie „mateřské školy“, ačkoliv je diskutabilní,
jestli se tak dají opravdu označit všechny formy předškolního vzdělávání.

7. Představení politických stran
V této kapitole bych rád stručně, dle abecedního řazení, představil všechny tři politické
subjekty, kterými se v bakalářské práci zabývám. Zmíním hlavní informace z jejich historie,
zejména s ohledem na volby do poslanecké sněmovny, ideologie a aktuální působení. Co se
týče zmíněné historie, až na informaci o datu vzniku stran se budu držet historie od roku
1992, jelikož právě na toto období se soustředí účel bakalářské práce v podobě volebních
programů. Výsledky z voleb můžeme chápat i jako odraz úspěšnosti a prezentace volebních
programů.
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7.1.

Česká strana sociálně demokratická

Česká strana sociálně demokratická, zkratka ČSSD, byla založena v roce 1878 v rámci
působnosti v rakouské sociální demokracie. Vznik samostatné české strany se datuje k roku
1893, nicméně samotná strana prezentuje jako hlavní datum rok 1878, včetně výročních
oslav založení strany.

ČSSD se profiluje jako sociálně demokratická a levicová strana.
První volby již obnovené sociální demokracie v roce 1992, pod vedením předsedy Jiřího
Horáka, získala ČSSD 16 poslaneckých mandátů. Po rozpadu Československa se strana
přejmenovala, respektive vyňala ze svého názvu přídavek Československá a ponechala si jen
„Česká“.
V tentýž rok byl zvolen na post předsedy strany Miloš Zeman. Miloš Zeman se stal pro
mnohé symbolem a otcem celé ČSSD. V následujících volbách zaznamenal historického
úspěchu, strana získala ve volbách 26,44% a on sám se stal předsedou poslanecké sněmovny.
ČSSD se stala silnou opozicí vůči vítězné ODS a veřejnost se stávala svědky častých
konfrontací mezi zmiňovaným Milošem Zemanem a předsedou ODS Václavem Klausem.
Vzrůstající popularita sociální demokracie přinesla o dva roky později, v předčasných
volbách, první vítězství. Vzhledem k tomu, že ČSSD nedokázala sestavit vládu, došlo pro
velkou část veřejnosti k velkému šoku. Miloš Zeman se dohodl se svým největším
konkurentem na politickém poli Václavem Klausem a došlo ke spolupráci, která je známá pod
názvem Opoziční smlouva.
V roce 2001 byl Miloš Zeman vystřídán Vladimírem Špidlou, který ČSSD o rok později dovedl
k dalšímu vítězství ve volbách do poslanecké sněmovny. Jemu samotnému „zlomil vaz“
neúspěch v prvních eurovolbách v roce 2004. Špidla sestavil těsnou koalici s KDU – ČSL a US
– DEU. V roce 2004 byl zvolen novým předsedou Stanislav Gross, který byl o rok později
nucen odstoupit.
I přes vnitrostranické problémy se ČSSD dokázala pod novým předsedou Jiřím Paroubkem
prosadit i v roce 2006, avšak i přes velmi vysoké procento voličů (32,32%) nezvítězila. Jiří
Paroubek stabilizoval ČSSD a i díky jeho výrazné profilaci ČSSD vyhrála volby o čtyři roky
později. Bohužel pro sociální demokracii, nepodařilo se jí sestavit vládu a strana vstoupila do
opozice. V roce 2011 byl Jiří Paroubek nahrazen Bohuslavem Sobotkou, který následující
volby vyhrál s historicky nejnižším vítězným výsledkem. ČSSD byla nucena se spojit s novým,
avšak velmi ambiciózním hnutím ANO 2011 Andreje Babiše.
Zatím poslední volby do poslanecké sněmovny z roku 2017 znamenaly pro ČSSD drtivý
debakl a se ziskem 7,27% voličských hlasů se umístila až na 6. místě. Nicméně i přes velmi
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klesající trend výsledků a očividnou stranickou krizi se ČSSD podílí, opět s ANO 2011, na
vládě.
Z historického pohledu lze ČSSD označit za velmi úspěšný politický subjekt, ne-li ten
nejúspěšnější. Podíl na postavení ČSSD mají i volební programy, které se straně dařilo
efektivně prezentovat a velké části veřejnosti nabídnout vhodné alternativy politik.
(historiecsssd.cz, encyklopedie ČSSD)

7.2.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

KDU – ČSL byla založena v roce 1919. Vznikla sloučením několika katolických subjektů a do
roku 1992 se jmenovala Československá lidová strana.
KDU – ČSL se profiluje jako středová strana s kladeným důrazem na křesťanské hodnoty.
Do voleb v roce 1992, 1996 a 1998 byla strana vedena Josefem Luxem. V prvních volbách do
poslanecké sněmovny získala strana 6%. Nicméně i tento těsný výsledek znamenal pro KDU –
ČSL vstup do první vlády Václava Klause, ve které strana získala 4 z celkových 18
ministerských křesel. Tři křesla získal druhý koaliční partner Občanská demokratická aliance.
Ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 1998 zaznamenala KDU-ČSL nárůst hlasů a se
ziskem 8,08% se opět stala součástí, tentokrát druhé, vlády Václava Klause, kterou opět
doplnila ODA. Lidovci si v této vládě polepšili o jeden ministerský post. Bohužel pro koalici,
její menšinové pojetí nevydrželo, vláda byla nucena v roce 1997 podat demisi a o rok později
čekaly Českou republiku první předčasné volby.
V těchto volbách opět zaznamenala KDU – ČSL mírný posun a se ziskem 9% se stala stabilní
součástí politického spektra, zatímco její koaliční partner ODA nebo kontroverzní strana
„Sládkovců“ se už do poslanecké sněmovny nedostaly. Vzhledem k již zmiňované opoziční
smlouvě byli nuceni Lidovci poprvé vstoupit do opozice. Ačkoliv předseda Jiří Lux stál o
spolupráci s Milošem Zemanem, vnitrostranické spory neumožnily se na podobě vlády
dohodnout. Předseda Jiří Lux v roce 1999 po závažné nemoci umírá.
Novým předsedou se stal Jan Kasal, který ovšem neměl možnost vést KDU – ČSL do voleb,
jelikož byl v roce 2001 nahrazen Cyrilem Svobodou. KDU – ČSL se stala součástí Čtyřkoalice,
která byla složena ještě z Unie Svobody, Demokratické unie ODA. Její cíl byl měl být
protiváha politickým gigantům ODS a ČSSD, avšak do voleb v roce 2002 už šla jen KDU-ČSL
s Unii svobody pod názvem Koalice a získali rekordních 14,21%. Silný mandát opět umožnil
jednání o vstupu do vlády, tentokrát pod vedením Vladimíra Špidly. Koalice získala šest
ministerských postů, z toho KDU-ČSL tři.
V roce 2003 byl Cyril Svoboda vystřídán Miroslavem Kalouskem, který dovedl KDU-ČSL ve
volbách v roce 2006 k 7,22%. Vznikla patová situace, kdy se nedařilo žádnému subjektu
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sestavit vládu s důvěrou. Miroslav Kalousek byl osloven pro koaliční spolupráci s ČSSD a
s vládní tolerancí KSČM, avšak tato idea ho stála křeslo předsedy KDU-ČSL.
Miroslav Kalousek byl nahrazen Jiřím Čunkem, který se dohodl s ODS a Stranou Zelených na
koaliční spolupráci v druhé vládě Mirka Topolánka. KDU-ČSL získala pět ministerských křesel,
včetně ministerstva financí pro Miroslava Kalouska.

Rok 2009 znamenal pro KDU – ČSL mnohé. Po pádu vlády odstoupil předseda Jiří Čunek a do
čela strany byl opět zvolen Cyril Svoboda. Předseda Lidovců vzápětí hned po volbách v roce
2010 odstoupil, jelikož se KDU-ČSL poprvé nedostala do poslanecké sněmovny. Jedná se o
jediné volby, kdy některá z těchto tří stran neuspěla. Novým předsedou se stal Pavel
Bělobrádek.
Volby v roce 2013 znamenaly pro Lidovce návrat do poslanecké sněmovny a i návrat do
vládní koalice. Ve vládě Bohuslava Sobotky měla KDU-ČSL tři ministerské posty.
V posledních volbách v roce 2017 se Lidovci dostaly jen o 0,8% do poslanecké sněmovny a
teprve podruhé během jejich působení v dolní komoře se nepodílejí na vládě. V březnu 2019
odstoupil předseda Pavel Bělobrádek a byl nahrazen Markem Výborným
Ačkoliv KDU-ČSL nikdy nekonkurovala velkým politickým partajím, mnohdy sehrávala
klíčovou roli v sestavení vládních koalicí. (kdu.cz, Stručná historie ČSL a KDU-ČSL)

7.3.

Občanská demokratická strana

ODS byla založena v roce 1991 v návaznosti na rozpad Občanského fóra. Zakladatel strany je
Václav Klaus, jenž byl předsedou OF.
Hned
v prvních
volbách
si
ODS
připsala
suverénní
vítězství
v koalici
s Křesťanskodemokratickou stranou, se kterou se v roce 1996 sloučila. Václava Klause hned
zpočátku vlády čekal velmi těžký úkol, tj. rozděleni České a Slovenské Federativní republiky.
Dalším neméně jednoduchým úkolem byla transformace ekonomiky ČR a majetkové
vyrovnání se Slovenskem. Důležitými milníky byly žádosti o vstup do NATO a EU.
Volby 1996 znamenaly první možnost obhajoby a první zkoušku, jestli vláda obstála. Václav
Klaus opět dovedl ODS k vítězství, avšak už nebylo tak slavné jako to první z roku 1992.
Václav Klaus sice složil koalici, ale velmi brzy vznikly koaliční problémy, které vyústily v ztrátu
šesti poslanců. Druhá, menšinová vláda Václava Klause sice získala důvěru, jelikož poslanecký
klub ČSSD opustil při hlasování sál, avšak problémy přetrvávaly, vyvrcholily známým
„Sarajevským atentátem“ a přišel čas pro první úřednickou vládu.
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V předčasných volbách zaznamenala ODS i tak solidní výsledek, ačkoliv skončila druhá za
ČSSD. V rámci opoziční smlouvy prosadila některé své politické kroky, navíc Václav Klaus
získal post předsedy poslanecké sněmovny.
V roce 2002 vedl Václav Klaus ODS naposledy. ODS získala 24,47% hlasů a skončila druhá.
Václav Klaus opustil stranu, aby mohl kandidovat v prezidentských volbách, ve kterých
následně vyhrál. Post předsedy ODS po něm převzal Mirek Topolánek, který stranu vedl až
do roku 2010. Během Topolánkovo předsednictví ODS v rozmezí let 2002 – 2008 vyhrála
úplně všechny volby.

Ačkoliv ODS v roce 2006 získala 35,38% hlasů, nedokázala složit vládu opřenou o většinu
poslanců, vznikla patová situace, kterou se podařilo vyřešit až v lednu 2007 díky poslancům
Melčákovi a Pohankovi, kteří opustili sál během hlasování o důvěře druhé Topolánkovy
vlády.
V roce 2009 vyvrcholila koaliční krize a druhé Topolánkově vládě byla vyslovena nedůvěra,
jakožto vůbec první vládě v historii ČR. Proti se postavili dva poslanci ODS a dvě poslankyně
SZ.
Do voleb v roce 2010 vedl ODS již nový předseda Petr Nečas. ODS zaznamenala propad na
20,22%, avšak díky nově vzniknuvší TOP 09 a Věcím Veřejným, ke kterým měla ideově blíže
než ČSSD, se jí podařilo sestavit vládu. Vládu doprovázelo mnoho krizí a zejména Kauzou
Nagyová došlo k hlasování o nedůvěře, které opět kvůli absenci některých koaličních
partnerů prošlo.
Do předčasných voleb v roce 2013 vedla ODS Miroslava Němcová, avšak novým předsedou
se stal v lednu 2014 Petr Fiala. ODS do těchto voleb nikdy neměla méně hlasů než 20%,
v těchto volbách získali pouhopouhých 7,72%.
V zatím posledních volbách z roku 2017 získala ODS 11,32% a pomalu se odrazila od
nepříznivých výsledků. Paradoxně 11% hlasů stačilo na druhé místa za suverénním hnutím
ANO 2011.
ODS stejně jako ČSSD patří historicky k nejúspěšnějším stranám v historii České republiky.
Ačkoliv se v posledních dvou volebních období nestaly součástí vládnoucí koalice, i přes
nabídky Andreje Babiše, tak se dá očekávat, že její vliv postupem času bude zase narůstat.
(ods.cz, historie ODS)

8. Pohled na volební programy
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V této kapitole popíšu, jak volební programy vypadají po stylistické a designové stránce,
taktéž k tomu přidám rétoriku jednotlivých subjektů s ohledem na vzdělávací politiku.
Osobně kladu důraz i na umístění vzdělávací politiky v programech, jelikož lze předpokládat,
že čím výše se některá z politik nachází, tím více ji je přikládána vážnost a důraz. Kapitola by
měla z části sloužit jako odpověď na první výzkumnou otázku.
Jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách, volební programy všech tří politických stran
prošly velkým vývojem. Pokud si porovnáme program z roku 1992 a program z roku 2017,
uvidíme, že nemají takřka nic společného. Vývoj moderní technologie a nabyté zkušenosti
formu programů naprosto změnily. Ze sáhodlouhých souvislých textů strany vytvořily
stručnější, ale údernější a vizuálně zajímavější prezentaci.

8.1.

1992

První volební programy přinesly hned velký rozdíl v jejich samotné délce. Program ČSSD má
16 stran, KDU-ČSL 23 stran a ODS 41 stran.
Proč je program ODS dvojnásobně obsáhlejší není těžké odhalit. V každé části, včetně té
úvodní následující po dopisu Václava Klause, se nachází jasná struktura, kdy před plány a cíli
ODS předchází podkapitola komunistické dědictví, ve které se vrací do minulého režimu a
tvrdě kritizují veřejné politiky. Následuje sumarizace období mezi revolucí a rokem 1992.
Program je vesměs koncipován jako souvislý text, který je rozčleněn na několik kapitol a
podkapitol. Vzdělávací politika se nachází až ke konci programu, strana 31-35. ODS klade
velký důraz na svobodu a potřebné transformační změny.
Program KDU-ČSL je sestaven nejjednodušeji a nejpřehledněji. Formát malé brožury nebo
„knížečky“, každé z politik je věnována jedna strana a navíc jsou seřazeny abecedně. Lidovci
využívají stručných textů bez zbytečných a zdlouhavých průpovídek. Až na podkapitolu
„Dědictví minulosti“ se k minulému režimu takřka nevrací.
ČSSD představila nejkratší program, což se projevilo přímo ve vzdělávací politice (a nejen
v ní), jelikož ji chybí samostatná kapitola, respektive ji až na minimum vět chybí solidní
zmínka. Program je sestaven na podobném principu jak ODS, klade velký důraz na
ekonomiku a sociální oblast. (Programy ČSSD, KDU-ČSL, ODS, 1992)

8.2.

1996

Programy do dalších voleb už přinesly změny v struktuře a stylizaci.
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ODS zůstala u osvědčené předchozí formy, pravděpodobně i vzhledem k velkému úspěchu ve
volbách v roce 1992, a jen částečně princip programu poupravila. V každé kapitole prvně
zmiňuje bilancování za minulé volební období a předkládá následně pohled do budoucna.
Pod každou podkapitolou v odrážkách zvýrazňují jasné cíle její politiky. Vzdělávací politika se
nachází až v předposlední podkapitole a je spojena s kulturou. V programu nechybí ani důraz
na vstup do NATO, EU, CEFTA nebo partnerství s USA.
Z mého pohledu došlo k největšímu zhoršení u programu KDU-ČSL. Strana ponechala
abecedně (až na podkapitolu Stop drogám, která se nachází mezi prvními) seřazená témata,
avšak ze stručné a přehledné brožury vznikl mix tučně a velkými písmeny psaných odstavců.
Souvětí či termíny zvýrazněné velkými písmeny mají dodat důraz na kladených cílech, avšak
z vizuálního pohledu se jedná o velmi špatně čtivý text. Vzdělávací politika je zahrnuta
společně s výchovou. KDU-ČSL klade důraz na svobodu, odpovědnost a tržní hospodářství.

ČSSD opět představila nejkratší program s názvem „Lidskost proti sobectví“. Vychází ze
solidarity, poctivé práce a evropské politiky s důrazem na EU. Text je na každé straně
rozvržen do dvou souvislých sloupců. Vzdělávací politika je rozdělena na dvě části. Nejprve
pod názvem společnost vzdělání, která se nachází téměř na úplném začátku a vynahrazují
tím absenci z předešlého programu. Druhá část školská politika náleží ke konci programu a
více rozvíjí cíle z úvodu. (Programy ČSSD, KDU-ČSL, ODS, 1996)

8.3.

1998

Nové volební programy zůstaly psané v podobném duchu jako ty minulé. Výrazné změny
zaznamenala jen KDU-ČSL.
Hlavu vzhůru, tak se jmenuje program ODS z roku 1998. ODS zdůrazňuje roli bezpečného
státu, svobody podnikání, národních zájmů a odpovědnosti. V tomto programu došlo
k výraznému zkrácení na 24 stran, nicméně i tak je plný sumarizace a bilancování. Vzdělávací
politika je opět v celkovém pořadí upozaděna a nachází se na předposledním místě spolu
s řešením bydlení pro mladé.
KDU-ČSL výrazně změnilo formu programu. Do této doby se jedná o nejkratší program s 11
stranami, avšak text je psán velmi malým písmem. Struktura textu je členěna ve dvou
sloupcích jako u ČSSD, avšak místo souvislého textu jsou zde jen odstavce. Tučně zvýrazněné
jsou jen nadpisy a zásadní body a cíle programu. Pokračuje v abecedním řazení a klade důraz
na křesťanské a sociální hodnoty.
Program ČSSD se naopak oproti ODS stal obsáhlejší, takřka 43 stran. Vzdělávací politika je
podkapitolou rozsáhlé kapitoly sociální oblasti. Stylisticky a strukturou je velmi podobný
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předešlému programu. ČSSD v mnoha oblastech včetně vzdělávání zmiňuje roli EU a snahu o
přiblížení se jejich standardům. (Programy ČSSD, KDU-ČSL, ODS, 1998)

8.4.

2002

Zatím jednoznačně největší obměna formy programů nastala před volbami v roce 2002. Je
velmi pravděpodobné, že grafické úpravy a další prvky souvisejí s technologickým rozvojem a
dostupnosti informační technologie.
ODS představila program plný barevných log a nadpisů, mezi text včlenila grafy, což do té
doby žádný program neobsahoval. Text je členěn do dvou sloupců a následně do kapitol, kde
ke každé z nich je speciálně přiřazen barevný inovativní nadpis s obrázkem. Hlavními tématy
jsou Evropská unie, nízké daně a obecně vzato ekonomika. Jedná se o jediný program ze
všech 24 analyzovaných programů, ve kterém se vzdělávací politika nenachází ani jednou
zmínkou.
KDU – ČSL se modernímu obohacení programu poněkud vyhnula, ačkoliv forma programu
připomíná powerpointovou prezentaci. Každé z témat je ve stručnosti představeno a dále
pokračují odrážky s jasnými cíli. Poprvé nejsou veřejné politiky abecedně seřazeny a
vzdělávání je posunuto do popředí.
ČSSD přišla, z mého pohledu, s naprosto atypickým programem, který je ze všech programů
tím nejzvláštnějším. Svojí vizualizaci taktéž připomíná prezentaci. Každému odvětví jsou
věnovány dva slidy. První slide je koncipován tak, že psán jakýsi dopis od různorodých lidí
s jejich přáním a následným souhrnem jejich obav, požadavků a očekávání. Na druhém slidu
ČSSD představuje kroky, které můžou svým odesílatelům slíbit a zaručit. Program je
decentně zbarven. Vzdělávací politika je rozdělena na dvě části, druhá část je spíše věnována
vyšším stupňům školství a provázanosti se zahraničím. (Programy ČSSD, KDU-ČSL, ODS, 2002)

8.5.

2006

Programy do voleb v roce 2006 vybočily z nastupujícího trendu kratších a údernějších
programů. ODS zveřejnila program o délce 69 stran, KDU-ČSL 88 stran a ČSSD 78 stran. Jedná
se o doposud rekordní rok, co se týče obsáhlosti volebních programů. Typickým se stávají
volební hesla, pod kterými strany prezentují svoje myšlenky. Každý subjekt využívá decentní
zbarvení a zvýraznění nadpisů. I přes nárůst obsahá vnímám tyto programy jako graficky
nejlépe zpracované, díky čemuž jsou lépe čtivé. Programy reflektují vstup do EU v roce 2004.
ODS provedla největší změnu textové formě. Vynechala úvodní dlouhé bilancování a
historická okénka, ke každé politice stručně představí svoji ideologii a následně nabízí
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v odrážkách mnoho způsobů řešení pro své potenciální voliče. Text je klasicky doplněn grafy,
avšak nově jsou přidány tabulky a hlavně výzkumy veřejného mínění, na základě kterého
reagují na voličskou poptávku. ODS kritizuje ČŠSSD a vyjadřuje obavy z jejich spojenectví
s KSČM. Vzdělávací politika byla posunuta do první poloviny programu, což je prozatím
nejvyšší umístění.
Program KDU-ČSL si je velmi podobný s programem ODS. Struktura textu i grafické
zpracování jsou takřka shodné. V úvodu je zdůrazněno, že KDU-ČSL nenabízí programovou
podporu ČSSD nebo ODS, ale předkládá svojí křesťanskodemokratickou alternativu. U
každého politického tématu je v úvodu zobrazena fotka experta či politicky zodpovědného
člena KDU-ČSL na danou problematiku. Vzdělání tentokrát náleží úvodu druhé poloviny
programu.

Sociální demokraté opustili předchozí velmi atypickou formu programu a vrátili se ke
starému, avšak osvědčenému principu. Školská politika už nepatří pod sociální oblast, ale
tvoří samostatnou kapitolu v druhé polovině programu. Volební program je, pro ČSSD,
textově klasicky rozložen do dvou sloupců. Oranžové nadpisy jsou doplněny fotkami
obyčejných lidí, zejména rodin. Klíčové body programu jsou zvýrazněny buď tučně psanou
formou, nebo kurzívou. V programu ČSSD nejvíce rezonuje téma Evropské unie. (Programy
ČSSD, KDU-ČSL, ODS, 2006)

8.6.

2010

Po velmi dlouhých programech z předešlých let přišlo nutné zkracování. Každá strana zvolila
jinou formu programu. Po pádu vlády Mirka Topolánka a politické krizi bylo nutné taktéž
zareagovat na krizi ekonomickou.
ODS vsadila na důraznou vizualizaci velkých obrázku, kterých si nelze před každým tématem
a kapitolou nepovšimnout. Program je textově koncipován do dvou sloupců, přičemž každé
problematice je věnován odstavec s tučně znázorněným cílem, po němž následuje krátký
popis a vysvětlení. Vzdělávání je zahrnuto v polovině do kapitoly společnost spolu s bydlením
nebo kulturou.
KDU-ČSL před osudovou volnou do poslanecké sněmovny, do které se poprvé v historii
nedostala, představila prakticky velmi podobný program tomu minulému. Decentní rozložení
do odstavců se zvýrazněnými cíli v odrážkách a jasnou pochopitelnou rétorikou. KDU-ČSL se
vrátila k posunutí vzdělávání mezi hlavní programové priority a z celkových 54 stran se
nachází na jedenácté straně s pojmenováním „Vzdělání a výchova – klíč k budoucnosti“.
ČSSD zaznamenala jednoznačně nejrozsáhlejší změny v programu, z čehož se stal už trend.
Program v podobě brožury je v pozadí zbarven oranžově a na něm je šikmě přiložený text
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s bílým pozadím a oranžovými nadpisy. Text postrádá jakékoliv obrázky, grafy a podobné
doplňky. ČSSD velmi často reaguje na předchozí vládni politiku ODS. Vzdělávací politika je
upozaděna a nachází se až téměř na samotném konci programu. (Programy ČSSD, KDU-ČSL,
ODS, 2010)

8.7.

2013

Rok 2013 přináší další velké změny. Strany sází na stručnost, přehlednost a nijak se nesnaží o
graficky agresivní prvky. Zatímco KDU-ČSL prezentovala úplně nový a originální typ
programu, ODS a ČSSD představily celkem podobný program včetně délky a struktury textu
lišící se akorát zbarvením textu a hlaviček – modrá a oranžová. Všechny strany reagují na
předčasné volby a politickou nestabilitu.

ODS naprosto vynechala jakékoliv designové a grafické prvky, celý program je sestaven do
jednotlivých kapitol, pod kterými se nacházejí jednotlivý programové body znázorněné
nadpisem a následným popisem v jednom odstavci. Veškerý text je psán různými odstíny
modré, a osobně se domnívám, že zaznamenaly z tvůrčího hlediska programu krok zpět.
Vzdělávání se nachází přesně v polovině programu spolu se sportem. Programem rezonují
ekonomická témata.
KDU-ČSL s ambicí návratu do poslanecké sněmovny pod vedením předsedy Pavla Bělobrádka
představila dosud nejkratší program – jedenáct stran. Ten se zcela odlišuje od programu
z roku 2010, Lidovci se nesnaží o žádné dlouhosáhlé popisování ideologie nebo stávajících
problémů a prezentují v odrážkách stručné a jasné programové body. Výchova a vzdělávání
se nachází hned za hospodářskou a sociální politikou.
Jak již bylo řečeno, ČSSD má velmi podobný program s konkurenční ODS. Zásadním rozdílem
je čtivost, jelikož se černě psaný text prostě čte lépe než ten modře zbarvený. Text je v každé
kapitole strukturován do odrážek. Zajímavostí je sloučení příbuzných politik do obsáhlejších
kapitol – tj. člověk, ekonomika, regiony, krajina a společnost. Vzdělání bylo umístěno hned
v první kapitole. (Programy ČSSD, KDU-ČSL, ODS, 2013)

8.8.

2017

V zatím posledních volbách přišly strany s opětovnou inovací programů. Zkracování a
převádění idejí do krátkých úderných hesel převzala ODS, zatímco KDU-ČSL se vrátila
k obsáhlejší formě programů.
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ODS sice ponechala program v modrém duchu, avšak samotný text byl už psán černou
barvou. Struktura volebního programu připomíná, stejně jak u některých jiných programů
ostatních subjektů, powerpointovou prezentaci. Každé politice je věnována jedna strana, kde
je ve stručnosti představena a následně ODS znázorňuje tři oddíly stručných odrážek –
zavedeme, zrušíme a prosadíme. Z pohledu vizualizace se jedná, dle mého názoru, o nejlepší
program ze všech. Vzdělávací politice je věnována jedenáctá strana z celkových devatenácti.
KDU-ČSL přišlo s typologicky podobným programem, jako mívala ODS a ČSSD v předchozích
letech. Počet stran kolem třiceti, text rozložen do dvou sloupců a bez zbytečných grafických
prvků. Každé kapitole je věnováno několik odrážek. Vzdělání opět patří mezí programové
priority, nachází se na 6. straně.
ČSSD opustila přehlednou formu programu z roku 2013. Ačkoliv grafická podoba je velmi
příjemná na pohled, prvky oranžové s odstíny bíle a šedé, text je koncipován do dvou typu
rozložení. V počátku každé kapitole se jedná o klasický několik odstavcový text, avšak
následně na druhé straně je text rozložen do dvou sloupců. Vizuálně programu nepřidává ani
velmi častá tučně psaná forma. Vzdělání se nachází v druhé polovině programu. (Programy
ČSSD, KDU-ČSL, ODS, 2017)
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9. Analytická část
V analytické části pracuji s daty, které mi vyšly v rámci kódování. V první části si odpovím na
především druhou výzkumnou otázku a budu hledat vztahy mezi kategoriemi u každé strany
zvlášť. Z dat lze odvodit, jak se v jednotlivých letech program měnil.
V druhé části dochází ke komparaci jednotlivých stran, tzn. práce se třetí výzkumnou
otázkou. Četnost kategorií, vývoj v jednotlivých letech a celkové porovnání.
V poslední části dochází k souhrnu a diskuzi nad zjištěnými výsledky.

9.1.

Přehled dat jednotlivých stran

Zprvu představuji hlavní tabulky celkových podílů programových bodů (kódů) vzdělávací
politiky u jednotlivých kategorií, každé politické straně je věnována tabulka zvlášť. Tabulka
obsahuje všechny kategorie a roky volebních programů. Každá tabulka je doplněna dvěma
menšími tabulkami. První znázorňuje procentuální zastoupení jednotlivých témat (kategorií)
z celkového pohledu všech let a druhá znázorňuje procentuální zastoupení kódů
v jednotlivých letech.
Popis kategorií v abecedním pořadí: 1. Celoživotní vzdělávání, 2. Efektivní přístup
k informacím, 3. Financování, 4. Gymnázia + střední školy, 5. Idea, 6. Integrace, 7. Mateřské
školy, 8. Ostatní vzdělávací instituce, 9. Přístup k pedagogům, 10. Role rodiny, 11. Řízení
vzdělávací politiky, 12. Učňovství, 13. Vysoké školy, 14. Výuka, 15. Základní školy
Co se týče velkých tabulek, poslední řádek představující „kódy celkem“ obsahuje celkový
počet kódu v jednotlivých letech. Poslední sloupec „celkem“ obsahuje celkový počet kódů v
jednotlivých kategoriích.
Poslední řádek má za cíl zjistit, jaké jsou rozdíly v počtu kódů mezi jednotlivými lety. Poslední
sloupec má za cíl zjistit, jaké jsou celkové rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi ve všech
letech. Tyto hodnoty jsou vyjádřeny v menších tabulkách.
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9.1.1. ČSSD

1992

1996

1998

2002

2006

2010

2013

2017

Celkem

Celoživotní v.
Efektivní info.
Financování
Gymnázia+ SŠ
Idea
Integrace
MŠ
Ost. v. inst.
Přístup k ped.
Role rodiny
Řízení v. pol.
Učňovství
VŠ
Výuka

0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
5
0
0
1
1
0
3
1
4
0

0
0
4
1
5
0
1
0
2
0
2
0
1
1

1
1
3
0
4
0
0
0
1
0
0
1
4
1

3
0
7
2
4
2
2
0
2
1
4
1
6
1

1
0
1
1
4
0
1
0
1
0
0
1
3
1

1
0
3
2
2
0
1
0
2
0
2
0
1
0

2
0
2
0
3
0
0
1
1
0
5
0
4
0

8
1
21
6
30
2
5
1
9
1
15
4
23
4

ZŠ

0

1

1

1

2

0

2

1

7

Kódy celkem

4

17

18

17

37

14

16

19

Tabulka č.1, zdroj: autor

Celoživotní v.
Efektivní info.
Financování
Gymnázia+ SŠ
Idea
Integrace
MŠ
Ost. v. inst.
Přístup k ped.
Role rodiny
Řízení v. pol.
Učňovství
VŠ
Výuka

5,71%
0,71%
15%
4,29%
21,43%
1,43%
3,57%
0,71%
6,43%
0,71%
10,71%
2,86%
16,43%
2,86%

ZŠ

5%

Kódy celkem

100%

Tabulka č.2, zdroj: autor
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1992
1996
1998
2002
2006
2010
2013
2017

2.86%
12,14%
12,86%
12,14%
26,43%
10%
11,43%
13,57%

140 kódů

100%

Obrázek č.1, Logo ČSSD, zdroj: aktuálně.cz
Tabulka č.3, zdroj: autor

Vzdělávací politika v programech ČSSD obsahuje 140 kódů. V rámci analýzy vycházím
z těchto tří tabulek, které považuji za nejdůležitější a nejzajímavější.
Co se týče témat, které rezonují programy ČSSD, nejčetnější je kategorie Idea. Takřka pětina
programových bodů ČSSD se zabývá ideologickými myšlenkami a vytyčování obecných cílů.
Z první tabulky je možné vidět, že se jedna o poměrně konzistentní téma, a je to vlastně
naprosto logické, protože většina programů začíná úvodními stanovami. S financováním se
jedná o jedinou kategorii, která se objevuje v každém programu.
Programy ČSSD jsou specifické tím, že jsou poměrně velké rozdíly v zastoupení jednotlivých
kategorií. Zmiňované financování je zastoupeno 15%, o 1,5% více mají vysoké školy. V součtu
tyto tři kategorie tvoří 52% programových bodů ČSSD. Nejvíce zastoupena kategorie
v jednom roce je financování v roce 2006.
Kategorie efektivní přístup k informacím a role rodiny je decentně zastoupena i u ostatních
stran, nicméně je z mého pohledu překvapující, že sociálně zaměřená strana nepřikládá větší
důraz na integraci. Kromě roku 2006 se nikde neobjevila. Ostatní vzdělávací instituce, jako
třeba církevní školy nebo umělecké školy jsou zastoupeny taktéž jen dvakrát. V případě ČSSD
se jedná o druhou možnost. Kategoriemi nejvíce zastoupený rok je 2006, ve kterém chybí jen
jedna kategorie.
Mezi kategoriemi jsou velké výkyvy, i co se týče rozdílů v jednotlivých letech. Obsáhlostí
naprosto dominuje, jak již bylo zmíněno, rok 2006, zatímco první volební rok přinesl
jednoznačně nejmenší programovou nabídku.
Při pohledu na tabulku č.2 je vidět, že při vynechání roku 1992 a 2006 jsou všechny ostatní
roky bodově podobně zastoupené. Rozdíl mezi 10% a 13,57% je jen 3,5%, což je přibližně pět
kódů.
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9.1.2. KDU-ČSL

1992

1996

1998

2002

2006

2010

2013

2017

Celkem

Celoživotní v.
Efektivní info.
Financování
Gymnázia+ SŠ
Idea
Integrace
MŠ
Ost. v. inst.
Přístup k ped.
Role rodiny
Řízení v. pol.
Učňovství
VŠ
Výuka

1
2
3
0
1
2
0
1
3
0
3
0
0
3

1
0
3
0
2
1
1
2
1
1
3
1
2
2

1
0
1
0
2
0
0
0
3
0
4
2
1
1

3
2
4
2
2
2
1
0
3
0
1
0
5
3

2
0
4
2
2
4
0
2
4
0
2
2
3
7

3
0
9
3
3
0
2
2
6
0
2
4
5
5

0
0
3
1
2
0
1
3
4
0
1
0
2
4

0
0
2
1
2
0
0
1
2
0
2
0
4
0

11
4
29
9
16
9
5
11
26
1
18
9
22
25

ZŠ

0

1

1

2

2

3

2

1

12

Kódy celkem

19

21

16

30

36

47

23

15

Tabulka č.4, zdroj: autor

Celoživotní v.
Efektivní info.
Financování
Gymnázia+ SŠ
Idea
Integrace
MŠ
Ost. v. inst.
Přístup k ped.
Role rodiny
Řízení v. pol.
Učňovství
VŠ
Výuka

5,31%
1,93%
14%
4,35%
7,73%
4,35%
2,42%
5,31%
12.56%
0,48%
8,7%
4,35%
10,63%
12,08%

ZŠ

5,8%

Kódy celkem

100%

Tabulka č.5, zdroj: autor
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1992
1996
1998
2002
2006
2010
2013
2017

9,18%
10,14%
7,73%
14,49%
17,4%
22,7%
11,11%
7,25%

207 kódů

Obrázek č.2, Logo KDU-ČSL, zdroj: kdu.cz

100%

Tabulka č.6, zdroj: autor

V programech KDU-ČSL je nejčastější kategorií financování se 14%, v těsné blízkosti se
nachází se 12,56% přístup k pedagogům a 12% má kategorie výuka. KDU-ČSL pravidelně
prosazuje navýšení platů pedagogům včetně jejich seberealizace. V rámci výuky klade KDUČSL důraz na zavádění nových předmětů. Kromě cizích jazyků se jedná např. o estetickou
výchovu.
Program KDU-ČSL je velmi konzistentní. Žádné z témat vyloženě nevybočuje, rozdíl mezi
nejvíce a nejméně četnou kategorií je 13,5%. Bez kategorie role rodiny se jedná o 12%.
V programu KDU-ČSL je zajímavý trend čtyř kategorií, které ani v jednom volebním programu
nechyběly. Dále se v první tabulce nachází tři kategorie, které absentovaly jen jednou.
Nejvíce „nul“ v první tabulce má rok 2017, celkem 7. Odpovídá tomu i nejmenší zastoupení
kódů. Druhý je rok 1992 obsahující 6 nul, avšak má o tři kódy více než rok 1998, ve kterém
absentuje 5 kategorií.
Nejčetnější kategorií v jednom roce je financování z roku 2010, které je zastoupeno
devětkrát. Zajímavým poznatkem je kategorie role rodiny, u které by se vzhledem
k nastavení politiky KDU-ČSL dalo předpokládat větší četnosti.
Relativně konzistentní zastoupení si drží KDU-ČSL i v celkovém podílu kategorií v jednotlivých
volebních letech. Nejobsáhlejší byl rok 2010 s celkovým zastoupením 22,7%, naopak
nejmenší procentuální podíl má rok 2017. Rok 2010 je jediným, který překročil hranici 20%,
jinak se zbylé roky pohybují v rozmezí 10%.
Patrný je vzrůstající trend v letech 1998 – 2010, avšak od roku 2010 obsáhlost vzdělávací
politiky klesá až na svoje historické minimum.
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9.1.3. ODS

1992

1996

1998

2002

2006

2010

2013

2017

Celkem

Celoživotní v.
Efektivní info.
Financování
Gymnázia+ SŠ
Idea
Integrace
MŠ
Ost. v. inst.
Přístup k ped.
Role rodiny
Řízení v. pol.
Učňovství
VŠ
Výuka

0
0
3
0
7
3
0
0
2
2
7
0
2
0

2
1
2
0
3
0
0
0
3
0
5
2
5
2

0
1
1
0
6
0
0
0
0
0
5
2
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
10
3
4
1
0
0
0
0
3
0
6
0

1
0
5
2
1
0
0
0
0
0
1
1
2
1

0
0
4
3
2
0
2
0
3
0
0
2
4
2

0
0
2
2
3
2
1
0
2
0
5
1
2
0

3
4
27
10
26
6
3
0
10
2
26
8
24
5

ZŠ

0

0

0

0

2

2

2

1

7

Kódy celkem

26

25

18

0

31

16

24

21

Tabulka č.7, zdroj: autor

Celoživotní v.
Efektivní info.
Financování
Gymnázia+ SŠ
Idea
Integrace
MŠ
Ost. v. inst.
Přístup k ped.
Role rodiny
Řízení v. pol.
Učňovství
VŠ
Výuka

1,86%
2,48%
16,77%
6,21%
16,15%
3,73%
1,86%
0%
6,21%
1,24%
16,15%
4,97%
14,91%
3,11%

ZŠ

4,35%

Kódy celkem

100%

Tabulka č.8, zdroj: autor
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1992
1996
1998
2002
2006
2010
2013
2017

16,15%
15,53%
11,18%
0%
19,25%
9,94%
14,90%
13,04%

161 kódů

Obrázek č.3, Logo ODS, zdroj: ods.cz

100%

Tabulka č.9, zdroj: autor

Ze 161 kódů v programech ODS nejvíce dominuje kategorie financování s 16,77%. Stejné
zastoupení s 16,15% má idea a řízení vzdělávací politiky. Těsně za těmito tématy se nachází
vysoké školy s 14,91%.
ODS je stranou dvou procentuálních extrémů. Ve volebních programech se nachází čtyři, již
zmiňované kategorie, které jsou hojně zastoupeny. V součtu čítají takřka 64% všech kódů.
Opakem jsou zbylé kategorie, přičemž žádná z nich nedosahuje víc než 7%. Ostatní vzdělávací
instituce nejsou zastoupeny v žádném programu.
Nejvíce četnou kategorií v jednom roce je financování z roku 2010 s deseti kódy. Kvůli roku
2002, který nepřinesl ve volebním programu žádné body vzdělávací politiky, neexistuje
žádná kategorie, která by byla zastoupena ve všech letech. Pokud vynechám rok 2002, ve
zbylých letech má plné zastoupení financování, idea a vysoké školy.
Z první tabulky je zajímavé zrcadlení kategorie přístup k pedagogům, jelikož se shodně kódy
vyskytují v prvních dvou a v posledních dvou letech.
Patrný je klesající trend procentuálního zastoupení v jednotlivých letech, kdy z 16,15% v roce
1992 klesl až na nulu v roce 2002. Pokud opět vynechám osudný rok 2002, procenta
zastoupených kódů v jednotlivých letech se pohybují v rozmezí 9,3%.
Žádný rok neobsahuje více než 20% zastoupení kódů.
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9.2.

Komparace stran

V této podkapitole porovnám data mezi všemi stranami a uvedu ke každému roku několik
příkladů, v čem se strany v konkrétních programových prioritách shodly nebo v čem jsou
rozdílné. Vzhledem k velkému množství kódů považuji za neproveditelné se zabývat každým
programovým bodem zvlášť.

9.2.1. Porovnání dat
Porovnání dat bude vycházet z předešlých tabulek. První tabulkou je vzájemná komparace
procentuálního zastoupení jednotlivých kategorií ve volebních programech v letech 1992 –
2017.

ČSSD

KDU-ČSL

ODS

Celoživotní v.
Efektivní info.
Financování
Gymnázia+ SŠ
Idea
Integrace
MŠ
Ost. v. inst.
Přístup k ped.
Role rodiny
Řízení v. pol.
Učňovství
VŠ

5,71%
0,71%
15%
4,29%
21,43%
1,43%
3,57%
0,71%
6,43%
0,71%
10,71%
2,86%
16,43%

5,31%
1,93%
14%
4,35%
7,73%
4,35%
2,42%
5,31%
12.56%
0,48%
8,7%
4,35%
10,63%

1,86%
2,48%
16,77%
6,21%
16,15%
3,73%
1,86%
0%
6,21%
1,24%
16,15%
4,97%
14,91%

Výuka

2,86%

12,08%

3,11%

5%

5,8%

4,35%

100%

100%

100%

ZŠ
Kódy celkem

Tabulka č.10, zdroj: autor
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Ačkoliv každá strana má jiné číslo kódů zastoupených v jednotlivých kategoriích, lze
porovnávat jejich procentuální zastoupení.
Poznatky z tabulky:
Z tabulky č.10 lze odvodit, že procentuálně nejvíce zastoupenou kategorií u ČSSD je idea,
zatímco u KDU-ČSL a ODS financování. Kategorie idea v programech ČSSD obsahuje 21,43%
kódů, zatímco u KDU-ČSL jen 7,73%. Jedná se o obrovský rozdíl téměř 14%.
Nejpočetnější téma ODS a KDU-ČSL financování se nachází v programech ČSSD až na třetím
místě. Zajímavostí je, že procentuální hodnota u ČSSD je vyšší o 1% než u KDU-ČSL, přičemž
se u lidovců jedná o nejvíce zastoupenou kategorii.
ČSSD je jediná strana, jejíž kategorie převyšuje 20%.
Rozdíly mezi největší a nejmenší kategorií: ČSSD 20,73%, KDU-ČSL 13,5% a ODS 16,77%. O
těchto číslech lze říci, že KDU-ČSL má nejkomplexněji nastavené volební programy.
Vysoké školy jsou jedinou kategorií, u které všechny tři strany dosahují dvouciferných
hodnot, o čemž svědčí, jakou vážnost strany vysokoškolské politice přikládají.
Naopak nejmenší hodnoty má kategorie role rodiny. Lze to logicky vysvětlit, jelikož je to
velmi specifická kategorie, u nichž ani nebyl potenciál k většímu zastoupení. Ačkoliv je rodina
také vzdělávací a zejména výchovnou institucí, politické strany těžko něco zmůžou
s nastavením rodin a ani neexistuje tak pestré portfolio možností jako v jiných kategoriích.
Další méně zastoupenou kategorií jsou ostatní vzdělávací instituce. ODS je v programech
nikterak nezmiňuje, ČSSD jen jednou. Této hodnotě vévodí KDU-ČSL, jelikož klade důraz na
církevní školy.
Kategorii výuka ČSSD a ODS nepřikládá moc velkou váhu a rozdíl mezi nimi a KDU-ČSL je 9%.
KDU-ČSL jako jediná pravidelně prosazovala zřízení nových výukových předmětů.
Z pohledu řízení vzdělávací politiky, a tím mám na mysli reformy školství, decentralizaci
školství a jiné administrativní úkony, nejvíce možností nabízela voličům ODS.
U primárního a sekundárního vzdělávání dosahují strany v procentuálním zastoupení
podobných čísel. Naprosto shodnou řeč v obsahu našly u učňovství, kde všechny strany chtějí
zvýšit prestiž učňovských oborů a více zapojit do chodu institucí soukromé firmy.
Překvapivě vypadá porovnání kategorie integrace. Vzhledem k sociálnímu zaměření ČSSD se
dalo očekávat, že bude mít větší zastoupení než ostatní dva subjekty.
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Druhou tabulkou je vzájemná komparace procentuálního zastoupení kódů ve volebních
programech v jednotlivých letech 1992 – 2017.

1992
1996
1998
2002
2006
2010
2013
2017

ČSSD

KDU-ČSL

ODS

2.86%
12,14%
12,86%
12,14%
26,43%
10%
11,43%
13,57%

9,18%
10,14%
7,73%
14,49%
17,4%
22,7%
11,11%
7,25%

16,15%
15,53%
11,18%
0%
19,25%
9,94%
14,90%
13,04%

100%

100%

100%

Tabulka č.11, zdroj: autor

Poznatky z tabulky:
Velmi rozdílná jsou pojetí zastoupení kódů v jednotlivých volebních letech. ČSSD se dostala
jen jednou pod 10%, a to v roce 1992. KDU-ČSL dokonce třikrát – 1992, 1998 a 2017. ODS
dvakrát, a to v letech 2002 a 2010.
Největší vzájemné rozdíly jsou v letech 1992 – 13,5% a 2002 – 14,49%. Nejpodobnější
zastoupení měly strany v roce 2013, kde rozdíl mezi nejnižší hodnotou a nejvyšší hodnotou
činil 3,79%.
V součtu nejsilnější rok byl 2006. Průměrné zastoupení kódů ve volebních programech všech
tří stran byl 21,03%. Naopak nejslabší rok byl, kvůli absenci vzdělávací politiky v programu
ODS, 2002. Průměr činí 8,88%. Při vynechání roku 2002 se jedná o první rok, 1992.
Procentuální průměr je 9,40. Tyto dvě hodnoty tedy značí, že v letech 1992 a 2002 se strany
nejméně zabývaly vzdělávací politikou. V roce 2006 téma vzdělávací politiky nejvíce
rezonovalo.
Společnou vzrůstající tendenci můžeme vidět mezi lety 2002 – 2006, jedná se o jediné
období, kdy všechny tři strany navýšily počet programových bodů vzdělávací politiky. U ČSSD
a ODS se jedná i o nejvyšší procentuální nárůst. U KDU-ČSL se jedná o období 1998-2002.
Společná klesající tendence naopak v žádném období není. Nejvyšší propad zaznamenala
ČSSD mezi lety 2006-2010 – 16,43%, KDU-ČSL 2010-2013 – 11,59% a ODS 1998 – 2002 –
11,18%.
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Průměrný počet kódů na jeden volební
program

20.13

ČSSD

17.5

KDU-ČSL
ODS
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Graf č.2, Zdroj: Autor

9.2.2. Příklady komparace některých bodů z jednotlivých let
1992
Vzhledem k nezahrnutí vzdělávací politiky do volebního programu ČSSD lze srovnávat jen
programové body KDU-ČSL a ODS.
Obě strany představily ideově velmi podobný program. Shodly se na postavení pedagogů, na
integraci znevýhodněných skupin, na nutnosti omezit centralizaci řízení vzdělávací politiky a
na podpoře nestátních škol.
KDU-ČSL představila bodově obsáhlejší program s dvěma kategoriemi navíc. ODS se nikterak
nezmínila o žádných krocích ve výuce a získávání efektivnosti informací, a taktéž se
nevyjádřila k vysokým školám. Naopak oproti KDU-ČSL prezentovala obsáhlejší možnosti
financování školství.
1996
Všechny tři subjekty se vyjádřily k vysokým školám s tím rozdílem, že jediná ČSSD nestojí o
zavedení školného. Dále se shodly na nutnosti zvýšit finanční ohodnocení pedagogům a
rozvoji samosprávy VŠ. K shodě došlo i v podpoře nestátního školství, ačkoliv zejména ČSSD
upozorňuje na nutnou kontrolu.
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ČSSD i KDU-ČSL se shodly na podpoře uměleckých škol, což byl v roce 1996 nový prvek
volebních programů. Strany i s ODS vyjadřují nutnost nepodceňovat učňovské školy, avšak
jen ODS přišla praktickým návrhem o zapojení studentů do praxe.

ČSSD prezentuje nutnost zajistit školní dopravu a podporovat malotřídní školy.
KDU-ČSL jako jediná opětovně zdůraznila nutnost integrace znevýhodněných skupin, taktéž
chtěli zavést inovativní předměty se zaměřením na estetiku nebo umění. ODS v rámci výuky
preferuje kladení důrazu na cizí jazyky. ČSSD se k výuce nevyjádřila.
ČSSD jako jediná zvýrazňuje důležitost EU.

1998
ČSSD v programu prezentovala své ideje, které se opírají o vstup do EU a do 21. století.
V podobném duchu se vyjadřovala i KDU-ČSL, která považuje vzdělání za klíč ke vstupu do
dalšího století. Naproti tomu ODS kladla důraz na odpovědnost, svobodu a individualitu.
ČSSD považuje stejně jako ODS v předešlém programu za nutné, aby financování školství
tvořilo 6% podíl na celkovém HDP. Opět se vrátilo k tématu dopravy. Programy z roku 1998
jsou rozdílné, v každém rezonují jiná témata. KDU-ČSL dbá na kvalitu a adekvátní ohodnocení
pedagogů, o čemž se jedním bodem zmínila i ČSSD. ODS se naopak soustředila na systém
řízení vysokých škol, o kterých se ČSSD a KDU-ČSL zmínili jen symbolicky. Programový průnik
byl shledán v učňovství, ke kterému mají všechny tři politické strany stejný přístup. Nikdo
kromě ČSSD se nezmínil o mateřských školách, kromě KDU-ČSL se zase nikdo nezabýval
obsahem výuky a celoživotním vzděláním.

2002
Zatímco ODS nepředstavila vůbec žádné programové body týkající se vzdělávací politiky, je
nutné srovnat pojetí jen ČSSD a KDU-ČSL.
Strany se shodují na důležitosti celoživotního vzdělávání, ačkoliv KDU-ČSL tomu klade větší
důraz. Strany se dále shodují v otevřenosti vysokých škol pro více zájemců a klasicky
v nutnosti nárůstu finančního ohodnocení pedagogům. ČSSD i KDU-ČSL se shodly na nutnosti
zvyšování stipendií a školského rozpočtu.

2006
Strany se shodly na otevírání VŠ většímu počtu zájemců, avšak v pojetí školného panuje stále
rozdílné pojetí.
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ODS a KDU-ČSL začlenily do svého programu integraci znevýhodněných studentů.

2010
V méně obsáhlých programech dochází k užšímu výběru témat, na které se strany zaměřují.
U ODS převládá financování škol a finanční podpora studentům. KDU-ČSL k tomu přidává
komplexnější pojetí pohledu na vzdělávací politiku včetně integrace studentů nebo
výukového obsahu. ČSSD konzistentně podporuje stejné body jako v předchozím programu.

2013
ČSSD konzistentně pokračuje ve svých programových prioritách. Změna nastala u ODS, která
považuje za důležité vybírat poplatky za překročení studia na VŠ. V programech stran se
neobjevuje snaha o integraci nebo podpora jiným vzdělávacím zařízením. Naopak rezonuje
téma mateřských školek, státních maturit a u KDU-ČSL a ODS důraz na výuku cizích jazyků.

2017
ČSSD v programu preferovala zejména sociální oblast školství, zatímco ODS spíš legislativní a
finanční stránku. Strany se shodují v podpoře škol v malých obcích. Inkluze je palčivé téma,
ODS usilovala o jeho zrušení, zatímco KDU-ČSL a ČSSD se k tématu nevyjádřily, ačkoliv KDUČSL nepřímo svoje stanovisko vyjádřilo potřebou zachovat speciální školy.

10. Závěr
V závěru se pokusím odpovědět na výzkumné otázky a provést celkový souhrn.

Jak vypadají volební programy stran ODS, ČSSD a KDU-ČSL v oblasti vzdělávací politiky?
Zásadní vliv na podobu volebních programu má dobový pokrok. Technologie a nástroje
během 25 zaznamenaly obrovský progres a to je vidět i na volebních programech.
Z mého pohledu se nejlépe s programy vypořádala KDU-ČSL, která se většinou soustředila
sama na sebe (nenapadala ostatní subjekty), zůstala konzistentní v prezentaci a v celkovém
součtu jsou její programy nejkratší a nejúdernější. V žádném z programů netlačila na
přehnané grafické zpracování, taktéž se v jejich programech dalo snadno orientovat, což
zejména ve volebních programech z 90. let je velmi cenné.
ODS bych zařadil na druhé místo, ačkoliv v jejich programech bylo, dle mého názoru, nejvíce
nadbytečného textu, a to zejména v 90. letech, kdy velmi obsáhle bilancovala předchozí
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vládní období včetně komunistického režimu. ODS stejně jako ČSSD zařazovala do programu
agresivní výstupy proti svým hlavním konkurentům.
ČSSD zaznamenávala největší proměny programů. Pravděpodobně se snažila s postupující
dobou a moderními trendy se přizpůsobovat, avšak program z roku 2002 považuji za
jednoznačně nejhorší. V předešlých programech z 90. let jsem se nejhůře orientoval, a
ačkoliv došlo k výraznému zlepšení v poslední dekádě, i přesto ve mně zanechaly nejhorší
dojem.
Co se týče vzdělávací politiky, všechny tři subjekty ji kladly v heslech a úvodních idejích velký
důraz a vážnost. Klíč k budoucnosti, prosperita národa, snaha o dorovnání úrovně
vzdělanosti západní Evropy, tato hesla se objevovala napříč všemi programy. Kdo opravdu
pravidelně zařadil vzdělávací politiku mezi programové priority, byla KDU-ČSL. Kromě prvních
třech programů, ve kterých byly témata seřazeny abecedně, se vzdělávací politika vždy
umisťovala na předních místech.
Sociální demokraté taktéž přikládali významnou úlohu vzdělávání, ačkoliv samostatnou
kapitolu mu mockrát nevěnovali. Jako problematické se mi jeví absence vzdělávací politiky
v prvním programu z roku 1992, nicméně rozumím tomu, že se jednalo o novou stranu a
společenská nálada se upírala hlavně k dění po Sametové revoluci.
ODS mi vyšla z této krátké analýzy nejhůře. Upřednostňovala ekonomická témata a
vzdělávací politika se v drtivé většině případů nacházela až v druhé polovině volebního
programu, ne-li na samotném konci. Velmi nepochopitelně nahlížím na program z roku 2002,
kde o vzdělávací politice není ani jedna zmínka nebo její provázanost s kulturou v roce 1996.
Jak se měnily časové trendy témat vzdělávací politiky ve volebních programech pro volby
do PS PČR ODS, ČSSD a KDU-ČSL v letech 1992–2017?
Dle tabulek č. 1, 4 a 7 jsou očividné časové trendy. ČSSD se zabývala minimálně vzdělávací
politikou v roce 1992, poté došlo k nárůstu a kromě výkyvu v roce 2010 se drží na hladině
mezi 10 – 13,5% celkového podílu kódů v jednotlivých letech. Konkrétně se jedná o rozpětí
14 – 19 kódů.
KDU-ČSL má minimum 7,25% což představuje 15 kódů. Maximum z roku 2010 činí 22,7% =
47 kódů. KDU-ČSL se z časového hlediska drží na nejstabilnější procentuální úrovni
zastoupení vzdělávací politiky v jednotlivých programech, i přesto že rozdíl mezi rokem 2010
a 2017 činí 32 kódů.
ODS sráží dolů absence vzdělávací politiky v programu z roku 2002. Maximum je z roku 2006,
19,25% = 31 kódů. Zajímavý je klesající trend obsahu vzdělávací politiky mezi lety 1992 –
2002, poslední dvě volební období taktéž dochází k poklesu.
Různé rozvrstvení a nejasné schéma časového vývoje zastoupení programových bodu
vzdělávací politiky, a nejen vzdělávací politiky, potvrzuje teorii racionální volby. Strany
pružně reagují na poptávku voličů a každý volební program představují v jiné formě.
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Největšího nárůstu jednotlivého tématu, dle tabulek, dosahují všechny strany shodně, tj.
kategorie financování. ČSSD a ODS mezi lety 2002-2006, KDU-ČSL mezi lety 2006-2010.
Nejvíce konzistentně (kategorie, které byly obsáhle aspoň v polovině programů) si u ČSSD
vede učňovství a výuka, kde dochází jen k minimálním změnám, a to že programové body
těchto témat nejsou vůbec představeny anebo jen symbolicky. U KDU-ČSL ničeho takového
nelze určit, jelikož je programová nabídka pestřejší. ODS je poněkud extrémní z tohoto
pohledu, v tabulce se vyskytují velké skoky mezi jednotlivými roky.

Jaké byly klíčové rozdíly v pojetí témat vzdělávací politiky ve volebních programech mezi
ODS, ČSSD a KDU – ČSL v letech 1992-2017?
Prvním a základním rozdílem je celkový počet kódů, který byl u jednotlivých stran vytvořen.
Nejvíce měla KDU-ČSL s 207, druhá byla ODS se 161 a třetí ČSSD se 140.
Co se týče rozdílu v pojetí hlavních témat, v programech ČSSD nejvíce dominovala
ideologická, ekonomická a vysokoškolská témata, viz tabulka č. 2. V programech KDU-ČSL se
nejvíc objevovala taktéž ekonomická a vysokoškolská témata doplněná vztahem
k pedagogům a k výuce, viz tabulka č. 5. ODS kladla největší důraz na stejná témata jako
ČSSD, přičemž se mezi ně zařazuje kategorie řízení vzdělávací politiky, viz tabulka č.8.
Nejméně zaobíraným tématem ČSSD je shodně efektivní informovanost a role rodiny, na
třetí pozici je integrace. V programech KDU-ČSL se nejméně objevuje efektivní
informovanost, role rodiny a mateřské školy. U ODS se jedná o ostatní vzdělávací instituce,
celoživotní vzdělávání a mateřské školy.
Rozdíly mezi nejvíce a nejméně procentuálně zastoupenou kategorií jsou: ČSSD 20,73%,
KDU-ČSL 13,5% a ODS 16,77%.
Z tabulek č.1, 4 a 7 lze vyčíst, že financováním se ČSSD a ODS zabývaly nejvíce v roce 2006,
což jsou jejich nejobsáhlejší programy. KDU-ČSL představovala ekonomický aspekt vzdělávací
politiky nejvíce v roce 2010, což je rovněž jejich nejvíce obsáhlý program. Program ČSSD
v roce 2006 obsahoval 22,46% celkového podílu vzdělávací politiky v letech 1992 – 2017.
Program ODS činil 19,25%. Největší volební program KDU-ČSL z roku 2010 obsahoval 22,7%.
Významným rozdílem je v kategorii přístup k pedagogům, kterou zmiňuji zejména kvůli
konstantní medializaci ohledně zvyšování platů pedagogů. V pořadí kategorií se z celkových
15 umístila u ČSSD na 4. místě, KDU-ČSL 2. místě a ODS 6-7. místě.
Dalším velkým rozdílem je téma výuky. V kategoriích ČSSD obsadila 8. - 9. místo, KDU-ČSL 3.
Místo a ODS 10. místo.
Důležitý je i rozdíl v pojetí ideologických směru a obecných cílů. Často se jedná o nekonkrétní
body. V této kategorii dominuje ČSSD s 21,43%, následuje ODS s 16,15% a nejméně procent
má KDU-ČSL – 7,73%.
Celkový souhrn
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Co se týče závěru a celkového souhrnu, lze se rozepsat mnohem více, nicméně si myslím, že
vzhledem k předešlým kapitolám není nutné přejímat stejné nebo podobné informace.
Z obecného pohledu mne překvapilo obsahové pojetí programů všech tří stran. Čekal bych
mnohem větší rozdíly v jednotlivých tématech. Nemohu posoudit, jestli si subjekty vzájemně
přejímaly myšlenky, nicméně pokud strany představovaly stejná témata, ve většině z nich
panovala shoda.
Téma bakalářské práce jsem zužil na práci s tématy / kategoriemi, jelikož hledání vztahů mezi
jednotlivými programovými body je, z mého pohledu, prakticky nemožné. Jedinou šancí by
bylo zúžení rozpětí let 1992 – 2017 nebo zmenšit počet politických stran.
Práci považují za přínosnou v tom, že jsem s ničím tak složitým a dlouhým nepracoval, tudíž
to považuji za užitečnou zkušenost. Dalším pozitivum vidím v poznání politických programů.
Za negativum shledávám práci s teorií. Jistý deficit vidím i v práci s kódováním dat, možná by
bylo vhodné pracovat s některým z typu kódovacích softwarů.
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Projekt bakalářské práce
Vymezení výzkumného problému
Vzdělávací politika je klíčovou politikou z pohledu prosperity jedince a státu. Systém
vzdělávání přináší mnohá úskalí, která se snaží politické subjekty vyřešit. V předvolebních
kampaních nabízejí skrz volební programy konkrétní alternativy, jakými způsoby by šlo
daných cílů dosáhnout.
Z roviny čtyř typů politických programů jsem si vybral volební program (Olzog a Liese 1993,
cit. dle Hlouška a Kopečka, 2010 s. 21) Moje bakalářská práce se bude zabývat komparací a
analýzou, zejména obsahovou, politických programů pro volby do PS PČR stran ODS, ČSSD a
KDU - ČSL od roku 1992 s důrazem na konkrétní prvky vzdělávací politiky jako praktické
činnosti – reálné tvorby (Veselý 2006, s. 8).
Vzhledem k historické a současné důležité roli těchto tří subjektů a jejich dominantnímu
cyklickému vládnímu působení se domnívám, že analytický pohled na vzdělávací politiku
v programech ODS, ČSSD a KDU - ČSL, její marketingovou sílu, uskutečnitelnost a různě se
vyvíjející trendy jednotlivých aspektů vzdělávací politiky, je z retrospektivního pohledu
významné pro validitu a důvěru v politické strany, jelikož jejich programy jsou komunikační
prostředek mezi stranami a voliči, je odrazem politických a společenských nálada a témat, a
proto je zajímavé, jak se politické programy časem vyvíjely.
Cíle práce
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Cílem bakalářské práce je pospat roli vzdělávání a jednotlivých témat vzdělávací politik v
politických programech pro volby do PS PČR ODS, ČSSD a KDU - ČSL od roku 1992 se
zaměřením na klíčové prvky vzdělávací politiky a rozdíly v rozdílném pojetí všech tří stran.
Práce zejména si klade za cíl zjistit, jaké byly konkrétní trendy vzdělávací politiky v
programech těchto tří subjektů před volbami do PS PČR.
Další cíl je zanalyzování jednoho programového prvku, který je ve volebních programech
ODS, ČSSD a KDU-ČSL a je klíčový pro vzdělávací politiku a společnost.
Výzkumné otázky
1. Jak vypadají volební programy stran ODS, ČSSD a KDU-ČSL v oblasti vzdělávací
politiky?
a) Jaká témata vzdělávací politiky se objevují?
b) Jaké cíle jsou vytyčovány?
c) Jaké nástroje jsou voleny?
d) Co ovlivňuje podobu politických programů?
2. Jaké byly klíčové rozdíly v pojetí vzdělávací politiky v politických programech
ODS, ČSSD a KDU – ČSL v letech 1992-2017?
a) Jak se liší rétorika jednotlivých stran?
b) Jak se liší témata, cíle a nástroje?
3. Jak se měnily trendy vzdělávací politiky v politických programech pro volby do
PS PČR ODS, ČSSD a KDU-ČSL v letech 1992–2017?
a) Jak se měnily témata, rétorika, cíle a nástroje?
4. Jak ODS, ČSSD a KDU-ČSL pracovaly s vybranou konkrétní politikou / výstupem
z analýzy?
a) V čem spočívá důležitost a problematika konkrétního výstupu?
b) Proč je daný výstup stále aktuální?
c) Jak strany daný výstup řešily / chtěly řešit?
Základní teoretická východiska
Dle Veselého a Nekoly, konflikty politických stran z nichž pramení jejich neefektivnost a
negativní obraz ve společnosti, mají prvotní příčinu již v tvorbě vizí jednotlivých subjektů,
které jsou následně promítnuty do politických programů (Veselý a Nekola 2007, s. 146).

50

Politické programy představují pro moji práci základní a klíčový soubor dat, ze kterých plynou
teoretická ukotvení v rámci ideového spektra (pravice a levice), vlády a opozice a z toho
plynoucí pojetí jednotlivých vizí a politik. Politické programy reagují na poptávku voličů, na
jejíž základě jsou programy vytvořeny – proto je i tento teoretický vztah důležitý. Cílem
politické komunikace směrem k voličům je ovlivnit individuální, respektive skupinové postoje
lidí, které jsou pro realizaci cílů klíčové. (Štedroň 2013, s. 19) Je nutností si stranické
programy důkladně nastudovat a zaznamenat, co dané subjekty představovaly. Dále je nutné
se zabývat konkrétními body a nástroji programů, následně i výstupem konkrétní politiky,
s čímž souvisí studium odborné literatury, Sbírky zákonů, vládních dokumentů či statistických
materiálů.
Předběžný výzkumný plán
Bakalářská práce bude tvořena smíšeným designem, v němž dojde ke komparaci politických
programů ODS, ČSSD a KDU – ČSL, a analýze klíčových dokumentů a dat týkajících se
vzdělávací politiky. Prvním krokem bude poznání politických programů, z čehož plyne
nutnost zjištění, jaká témata vzdělávací politiky dominují, jaké nástroje jsou voleny či jakých
cílů chtějí subjekty dosáhnout. Dále doje k udělání kvantitativní obsahové analýzy, analýzy
stranických programů, vzájemná komparace (klíčové rozdíly v programech, změna trendů …)
a na jednotlivém výstupu bude tvořena kvalitativní diskurzivní analýza - na základě
vyhodnocení se vybere jedna klíčová konkrétní politika, na kterou se speciálně zaměřím
v rámci legislativního procesu. Moje představa je taková, že se bude jednat o dlouhodobě
trvající problém napříč politickým spektrem a předešlými volbami. Na příkladu chci zjistit,
proč je daná politika stále aktuálním problémem a jakým způsobem ji strany chtěly řešit a jak
ji ve skutečnosti řešily / řeší. Typologicky se může jednat např. o zvyšování platů pedagogů či
inkluzi.
Tento výstup z analýzy, který se objevoval často v programech ODS, ČSSD a KDU-ČSL, a byl
vyhodnocen jako nejvíce problematický či stále nevyřešený, následně zhodnotím a zaměřím
se na jeho konkrétní úskalí, implementaci a evaluaci. Klíčové je dojít k teoretickým rozdílům
stranických pojetí tohoto rozdílu. Zanalyzuji prvotní záměry daných subjektů, následné střety
v politických arénách, postoje aktérů, snahy o konsenzus či výběry nastolených alternativ až
po finální výsledky – pokud nějaké vůbec existují.
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